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Parafia św. Barbary w Łęcznej
23 rok realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii

Przebieg Wydarzenia
Wraz z listem do rodzin zostanie dostarczona przez Posłańców karta wybor-

cza. Rodziny wypiszą nazwisko i imię kandydata na Radnego. Następnie Posłańcy 
zbiorą karty wyborcze i przekażą do Rejonu. Rejonowi i Podrejonowi wraz z Po-
słańcami przeliczą karty i wybiorą tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 
Następnie przekażą tę informację wybranemu kandydatowi i poproszą o potwier-
dzenie wyboru. Po potwierdzeniu wybrany Radny zostaje zgłoszony do parafii. 
Zgłoszenia już wybranych Radnych, mają być przekazane do parafii do dnia 
14 stycznia 2018 roku.

Po zakończeniu wyborów i zapisaniu wszystkich Radnych odbędzie się zaprzy-
siężenie nowej Rady Duszpasterskiej na kolejną kadencję.

Zaprzysiężenie nowej Rady Duszpasterskiej odbędzie się 21 stycznia na 
Mszy św. o godz. 1000. Tego dnia Liturgię Mszy św. przygotowują poszczególne 
Rejony. W czasie zaprzysiężenia nowo wybrani Radni otrzymają nominację na po-
sługę Radnego na kolejną pięcioletnią kadencję. 

Dlaczego taki gest?
Świeccy winni nabierać coraz głębszego przekonania, że Duch Święty, którym 

zostali napełnieni, uzdalnia ich do apostolskiego zaangażowania przede wszyst-
kim na terenie własnej parafii. Znając potrzeby wspólnoty, mogą i powinni wiele 
uczynić dla rozwoju autentycznej kościelnej jedności oraz dla misji Kościoła w 
świecie. Nowa Ewangelizacja każe nam szukać ludzi, którzy oddalili się od Boga 
i Kościoła, zaniedbując praktykę chrześcijańskiego życia. Ponadto wszyscy wierni 
mają prawo, a niekiedy nawet obowiązek, wypowiadania swej opinii w sprawach 
dotyczących dobra Kościoła. Odbywa się to m.in. dzięki ustanowionym w tym celu 
instytucjom, wśród których Rada Duszpasterska jest bardzo użyteczną pomocą. 
List ks. Bp. Stanisława Budzika na Adwent 2017.

Jeśli 
nie ja,
to kto?



Pożyteczne informacje:
 Rada Duszpasterska w naszej parafii liczy 110 członków. Z całej Rady po zaprzy-
siężeniu wybiera się przez głosowanie zastępcę przewodniczącego Rady, sekretarza  
i skarbnika oraz odpowiedzialnych za poszczególne Rejony. Ci wszyscy wybrani wcho-
dzą w skład Kapituły Rady Duszpasterskiej. Do Kapituły dobiera się również osoby 
z urzędu tj. przedstawiciel wikariuszy, sióstr zakonnych, kościelny i przedstawiciel 
katechetów. W kapitule znajdują się również osoby odpowiedzialne za poszczególne 
sekcje: gospodarcze i Caritas. Kapituła liczy w sumie 23 osoby. 
Rada Duszpasterska spotyka się raz na kwartał. Podczas spotkania omawiane są 
bieżące sprawy i podejmowane są decyzje dotyczące kolejnych prac budowlanych 
czy remontowych. Jak również omawiane są sprawy duszpasterskie realizowanego 
programu parafialnego. Po spotkaniu Radni zabierają gazetę Rady Duszpasterskiej 
Emaus i roznoszą ją do rodzin parafii. Na Adwent Radni otrzymują również opłatki 
na Wigilię Bożego Narodzenia. Z okazji odwiedzin Radnych rodziny mają okazję do 
złożenia ofiary na potrzeby parafii. Ofiary są zapisywane w specjalnie wydrukowanych 
zeszytach, zaksięgowane w parafii i kartotekach poszczególnych rodzin. 
Przy kwartalnym spotkaniu Rady dawane jest krótkie sprawozdanie finansowe para-
fii. Księgi finansowe w parafii prowadzi jedna z byłych Radnych Krystyna Bzowska 
i ks. proboszcz. Podczas Mszy św. na Nowy Rok ks. proboszcz przedstawia pełne 
sprawozdanie finansowe z minionego roku. Rada Duszpasterska podejmuje również 
dzieło ewangelizacji przez kwartalnik Emaus. Pierwszy numer tego kwartalnika został 
wydany we wrześniu 1992 r. Do dnia dzisiejszego zostało wydanych 103 numery 
naszego kwartalnika. Kwartalnik opracowuje Zespół Redakcyjny liczący 10 osób,  
w tym cztery osoby od pierwszego numeru. Wybory Rady Duszpasterskiej są również 
okazją do wyrażenia wdzięczności za posługę Radnych. Dzięki ich zaangażowaniu  
i trosce o parafię mogliśmy zrealizować wiele dzieł nie tylko materialnych, ale  
i duszpasterskich. Chociażby, Rada Duszpasterska przejęła odpowiedzialność za li-
turgię Wielkiego Czwartku i odpustów parafialnych. Patrząc na rzeczywistość naszej 
parafii i sposób jej funkcjonowania można śmiało powiedzieć, że to też zasługa trudu 
i posługi Rady Duszpasterskiej. Dziękujemy wam drodzy Radni za wasze zaangażo-
wanie i gorliwość, dziękujemy także redakcji kwartalnika Emaus za współtworzenie 
dzieł ewangelizujących naszą parafię. Nowo wybranym Radnym życzymy Bożego 
błogosławieństwa i opieki Aniołów Stróżów. Niech was strzegą i prowadzą po drogach 
życia i ścieżkach naszej parafii. Redakcja Listu. 

Świadectwa 
Patrząc z perspektywy czasu na naszą parafię, miałem możliwość zobaczenia, jak 
wiele dzieł Bóg uczynił pośród nas, odpowiadając na trud i zaangażowanie wielu 
ludzi świeckich. Jest to ogromny skarb naszej parafii. Posługa ponad setki rad-
nych, którzy całymi latami podejmują służbę dla naszego Kościoła, pokazuje nasz 
potencjał wiary i zaangażowania. Dla mnie samego są oni wielkim darem, kiedy 
widzę ich zatroskanie o parafię i służbę jaką podejmują. Pewnym pięknym rysem 
naszej Rady Duszpasterskiej jest pragnienie czegoś więcej - chcą doświadczać 
braterstwa i wspólnoty. Dlatego od szeregu lat organizujemy rekolekcje wyjazdowe 
dla Radnych, pielgrzymki i spotkanie opłatkowe. To zbliża ludzi do siebie i spra-
wia, że czujemy się wspólnotą, a nie tylko grupą do zadań. W pamięci mam także 
wielu Radnych, którzy przeprowadzili się do innych parafii, czy też tych, którzy 
odeszli do Domu Ojca, jak świętej pamięci Stanisław Medyński. Oni zostawili 
po sobie jakiś ślad, o którym mówił papież Franciszek. Dzisiaj patrzę z nadzieją 
w przyszłość, bo ofiarna posługa tak wielu ludzi zawsze przynosi błogosławione 
owoce.  x. Andrzej 
Świadectwa z rekolekcji o nawróceniu
Dziękuję Bogu za ten szczególny czas rekolekcji, za klimat i atmosferę oraz 
ducha w jakim były one głoszone. Doświadczyłam tu wartości, jaką można 
czerpać we wspólnocie, jak na przykładzie syna marnotrawnego można 
zobrazować wspólnotę, nasze słabości, przyzwyczajenia. Mimo wielu różnic 
charakterów, postępowania, jak wiele można cennego stworzyć dla naszej 
społeczności. Chwała Panu za ten czas.

Dla mnie bardzo ważne w czasie tych rekolekcji było dostrzeżenie innego 
obrazu miłości, bliskości, przebaczenia. Ważne było także inne spojrzenie na 
wspólnotę sąsiedzką i moje w niej miejsce.

Czas rekolekcji dla mnie, to czas umocnienia i zachęty do dalszej posługi. 
Ksiądz proboszcz ciekawie przedstawił obraz syna marnotrawnego, w sto-
sunku do nas osobiście i do wspólnoty sąsiedzkiej. Był to czas refleksji i czas 
pogłębiania wiary. Dziękuję. Bóg zapłać.

Uczestnicząc w rekolekcjach dla Posłańców odkryłam to, że nie powinnam 
twardo trzymać się mojej oceny drugiej osoby, gdy sam Jezus przygarnia tę 
osobę do Swojego Serca i przebacza jej winy, czyni Swoim dzieckiem. Dla-
czego więc tak trudno nam ludziom zmienić o kimś zdanie? Przecież i o mnie 
może ktoś myśleć źle, a ja chciałabym mieć szansę na naprawę swoich błędów. 
Postaram się zmienić swoje myślenie i nastawienie. Niech mnie wspiera w 
tym sam Jezus.

Wy mówicie:
Jest wielu innych, ja nie mam czasu, 
A Ja wam powiadam: 
Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego 
ducha. Pełnijcie służbę Panu. Rz 12, 11


